
Ситуація 
  

на ринку праці 



Зайнятість та безробіття 

9 місяців 2016 р. 9 місяців 2017 р. 

377,8 
381,8 

9 місяців 2016 р. 9 місяців 2017 р. 

35,6 
34,6 
тис. 

Зайняте населення 
(чисельність та рівень) 

Безробітне населення 
(чисельність та рівень за МОП) 

 
тис. 

тис. 

тис. 

Рівень зайнятості, % 

Рівень безробіття, % 

8,6% 
8,3% 

57,0% 
56,4% 

48,9 – 55,0 

55,1 – 57,0 

57,1 – 62,0 

5,9 – 9,0  

9,1 – 11,0  

11,1 – 16,4 



Заробітна плата штатних працівників (тис. грн.) 
у грудні середній розмір – 7,3 тис. грн. 

За регіонами 

За видами промислової діяльності 

текстильне виробництво 

адміністративне обслуговування 

виробництво машин і устаткування 

переробна промисловість 

виробництво автотранспортних засобів 

добувна промисловість 

виробництво комп’.ютерів,  
оптичної продукції 

постачання електроенергії, газу,  
пару  

6,4 

6,9 

6,6 

7,5 

8,5 

8,5 

11,3 

9,3 

5,0 

5,0 

охорона здоров’я  

надання інших видів послуг 

5,1 

5,3 

5,6 

5,6 

6,1 

5,9 

6,4 

6,6 

6,7 

7,1 

7,7 

9,7 

10,3 

14,7 

операції з нерухомим майном 

мистецтво, спорт, розваги 

громадське харчування 

інформація та телекомунікація 

транспорт 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

торгівля та ремонт транспортних 
 засобів 

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

фінансова та страхова 
діяльність 

освіта 

промисловість 

будівництво 

державне управління, 
 оборона 

За видами економічної діяльності 

металургійне виробництво 

6656– 6935 

7206– 7879 

8127– 14035 



Заплановане масове вивільнення працівників 

13%  
інші   

3% 
наукова 

діяльність 

15% 
промислові

сть  

11% 
державне 

управління 
й оборона 

14% 
операції з 

нерухомим 
майном 

17% 
адміністрати

вне 
обслуговуван

ня 

27% 
Інформація 

та 
телекомуніка

ція 

За видами  
економічної діяльності 

39% 
некваліфіко

вані 
працівники 23% 

кваліфікова
ні 

працівники 

38% 
керівники, 
фахівці та 
службовці 

За регіонами 

За професійними групами 

426 
осіб 285 

осіб 

січень  2017 року                      січень 2018 року 

в 1,5 рази або 
на 141 особу 

зменшення 

32-293 

311-750 

1681-2792 



Кількість зареєстрованих безробітних та  
кількість вакансій (тис.) 

0,7 
1,1 

на 1.02.2017р.                     на 1.02.2018р 

9,5 7,7 

на 1.02.2017р.                     на 1.02.2018р. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій 
Кількість вакансій 

на  
157% 

на  
19% 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

5,5-9,4 

10,1-14,6 

15.0-19,9 

23.0-28,2 

0,6-0,8 

1,1-1,7 

2,0-3,5 

4,2-8,4 



Окремі характеристики безробітних (на 1.02.2018) 

За віковими групами 

За статтю 

За освітою 

Особливі категорії 

38% 
загальна 
середня 

28% 
професій

но-
технічна 

34% 
вища 

7,7 
тис. 

33% 27% 40% 

до 35 років 35-44 років понад 45 років 

48% 52% 

жінки чоловіки 

226  
осіб 
3,3% 

учасники АТО 

внутрішньо 
переміщені особи 

25  
осіб 
0,4% 

272  
осіб 
4% 

особи з інвалідністю 

1830 
осіб 
27% 

особи, яким залишилося 
10 і менше років до пенсії 

2  
особи 
0,03% 

випускники 
навчальних закладів 


